Изх. номер: 365/24.10.2022 г.
ОТ:
Сдружение „За Земята - достъп до правосъдие“

ДО:
Г-н Свилен Шитов,
Кмет на Община Девня
инж. Христина Генова
Директор на РИОСВ – Варна
СТАНОВИЩЕ
Относно: Инвестиционно предложение „Инсталация за производство на прегрята пара,
чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“,
предоставено от „Девня Енерджи“ ЕАД.
Уважаеми г-н Шитов,
Уважаема г-жо Генова,

Във връзка с уведомлението за Инвестиционно предложение „Инсталация за производство
на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци
и/или биомаса“, предоставено от „Девня Енерджи“ ЕАД, от името на сдружение „За
Земята - достъп до правосъдие“, искаме да поставим следните въпроси, за които към
настоящия момент не е налична достатъчна информация и е необходимо да бъдат
проведени обществени консултации за изясняването им:
1. Относно точка „Алтернативни горива“ от ИП, инсталацията предвижда капацитет от 450
000 т. RDF/год.
-

Как е предвидено да бъде изпълнен чл. 98 (2) от Закона за управление на отпадъците,
според който се забраняват „превозите на отпадъци за Република България,
предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията
за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи
сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определен в
разрешението или комплексното разрешително по чл. 35, ал. 1.“
За сравнение, произвежданото RDF гориво от София е малко над 60 000 т/год.
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-

Кое е предвидено за основно гориво в инсталацията и кое е алтернативно?

2. Как ще бъде оценен кумулативният ефект върху качеството на атмосферния въздух от
различните източници на емисии в Девня?
Представеното математическо моделиране е направено от възложителя „Девня Енерджи“
ЕАД. Настояваме това изследване да бъде направено от независими експерти.
Настояваме в обхвата по ОВОС, да бъдат предоставени данни за съществуващите
замърсители и моделирането за емисиите и замърсяването от бъдещата инсталация да
бъде направено на тази база.
Припомняме, че в Девня има действащи три индустриални предприятия - циментов,
азотноторов и содов завод. Във връзка с превръщането на региона в дестинация за горене
на опасен и неопасен отпадък, граждани от сдружение „Дишай, Девня“ многократно са
изразявали притеснения от здравните и екологични ефекти от концентрирането на тези
индустрии в района на община Девня. В момента предприятията, които изгарят отпадъци
са „Девня Цимент“ и инсинераторът на фирмите „Екосейф“/„Екосоник“ /изграден на 100 м
от жилищни сгради/, като Екосейф е и единствена фирма в България и с разрешение за
горене на пестициди.
3. Съобразена ли е планираната нова инсталация с Интегрирания план в областта на
енергетиката и климата на Република България 2021-2030 за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници? Проучени ли са като алтернативи други енергийни
източници и ако да – какви?
4. В ИП е записано, че целта е „да замести производството на един от съществуващите
котли“. Ще се увеличи ли това производство с изграждането новата инсталация и с колко?
5. Как ще бъде осъществен мониторингът върху емисиите на диоксини и фурани?
Доказано е, че в процеса на изгаряне на твърди отпадъци се образуват диоксини и фурани
– устойчиви органични замърсители (УОЗ), които са сред най-токсичните химикали,
известни на науката. Световната здравна организация определя диоксините като
канцероген, т.е. вещества, за които е доказано, че са ракообразуващи за хората, дори при
изключително малки количества.
От името на сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ бихме искали да заявим
подкрепа към гражданите на община Девня, да припомним принципите на кръговата
икономика и йерархията за управление на отпадъци, в която изгарянето е на предпоследно
място, преди депонирането, и да изразим силно притеснение, че изграждането на такъв
капацитет за оползотворяване на RDF гориво, рискува да обезсмисли усилията на общините
в България да следват тези принципи, както и рискува постигането на целите за
рециклиране, поставени от Европейския съюз – поне 55% рециклиране на битовите
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отпадъци до 2025 г., задължително разделно събиране на биоразградимите отпадъци,
депониране до 10% на отпадъците до 2035 г.
Молим, настоящето писмо да се приеме като заявен писмен интерес към процедурата по
смисъла на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
Настояваме да бъде отправена препоръка към възложителя да бъдем включени в
консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС, съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредбата.
С уважение,
Меглена Антонова
/Член на Управителния съвет/
Ивайло Попов
/Член на Управителния съвет/

3

